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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
 

 
 

ويربط على قلوب  ,يرفع من عزيمة المجاىدين ,جاء العيد ليشارؾ في حملة نهاية المعتدين
عّما ىو  والهدؼ في ىذه المرة يختلف ,المستضعفين, استعد المجاىدوف وأعدوا العدة وتحركوا

معتاد, ىذا الطريق يلتقي فيو المجاىدوف مع أىلهم يستبقوف ويشدوف الخطى والجميع يريد صالة 
 .العيد
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يات التي تديرىا الوالية اإلسالمية وىو أحد المصلّ  ,ىآالٌؼ من المسلمين توافدوا إلى ىذا المصلّ 
  أتكانت الوالية اإلسالمية قد ىيّ   ينفي بنادر التابعة لحركة الشباب المجاىدين, ونظًرا لكثرة المصلّ 

 .ينكل ما ىو مطلوب لحفظ النظاـ ولحفظ سالمة المصلّ 
 
كاف ىو الذي يباشر تدبير   (جيش الحسبة)وره بزيو الخاص, إال أّف ضكاف لو ح  (جيش العسرة)

 ارات المصلين يتم تنظيمها في الخارج تجنًبا لوقوعفسيّ  ,يقـو جيش الحسبة على المدخل .موراأل
 .ازدحاـٍ في حركة السير
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ادر على أىبة االستعداد ألي ارات اإلسعاؼ التابعة للوالية اإلسالمية في بنأما من الخارج فسيّ 
 .قد يحصل ئطار 
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الشيخ علي محمود راجي المتحدث الرسمي باسم حركة الشباب المجاىدين لم يضيع الفرصة 
 .ليذكِّر الناس بالجهاد

 

 
 

 حفظو اهلل: – ود راجيمحمعلي الشيخ 
نحن اليـو سعداء بحلوؿ عيد الفطر, يأتي ىذا العيد في وقٍت ىـز اهلل أعداءنا وأذّلهم ومّرغ أنفهم "

وظهر فيهم العجز والضعف وساد الرعب والهلع في صفوفهم وثكناتهم, وىذا الفضل  ,في التراب
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غزوات على المعتدين في شهر فلو الشكر والمنة, أعلن المجاىدوف ال ,من اهلل سبحانو وتعالى
 ."رمضاف الكريم, فشّنوا الغزوات المتتالية لياًل ونهارًا للقضاء عليهم, فللو الحمد والشكر

 

 
 

 :المعلِّق
وأخذ الجميع يهنئ بعضهم بعًضا, األطفاؿ ىنا يلعبوف ويمرحوف, ومع أنهم  ,انتهت صالة العيد
 .ماؿ الِكبارآها إال أّف نفوسهم تحمل في جنباتصغار في أعمارىم 

ىذا المشهد يحكي لنا مدى التداخل والترابط بين المجاىدين وشعبهم وإلى أي مدى بلغ إقباؿ 
اهلل وحده يعلم كيف  برنا عن بداية فترٍة جديدة, فترةن, والمشهد يخيالشعب على المجاىد

 .ستكوف, إنها الفترة الحاسمة, إنها نهاية المعتدين
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ِو ُروا بِالذِّْكِر َلمَّا َجاءُىْم َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز * اَل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِن يََدْيِو َواَل ِمْن َخْلفِ ِإفَّ الَِّذيَن َكفَ )

 (تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميدٍ 
 

 :المعلِّق
وأعز كتاٍب على قلب كل مسلم, حاولوا أف يزيلوه من وجو األرض ففشلوا,  ىكتاب اهلل, أغل

ولوا أف يغيروا معانيو ففشلوا, وحاولوا أف يشغلوا المسلمين عنو ففشلوا, كل ذلك ألنهم لم حا
َبْل ُىَو آيَاٌت )يدركوا حقيقة أّف كتاب اهلل موجوٌد في قلوب المؤمنين وليس على المصاحف فحسب 

ل عن حرقو لكتاب اهلل نظًرا , ورغم تراجع ذلك القسيس الساف(بَػيػَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلمَ 
 ..للضغوط السياسية التي مورست عليو

 



 نخبػة اإلعػالـ الجهػادي   

 اإلصدار المرئي "تقارير إخبارية متميِّزة" الصادر عن مؤسسة الكتائب ]تفريغ[ [ 9] 
 

 
 

 :تقرير إخباري
حّذر الجنراؿ ديفيد بترايوس قائد القوات األمريكية في أفغانستاف حين قاؿ: إّف حرؽ المصحف 

 .في ذكرى ىجمات الحادي عشر من سبتمبر سيعرِّض حياة الجنود للخطر
 

 :المعلِّق
إلى كتاب اهلل, وإّف المحاولة السافلة للقسيس التي  باإلساءةفهائهم قاموا بالفعل إال أّف بعًضا من س

ىّدد فيها بحرؽ القرآف لُتعبِّر عن مدى الحقد الذي يكنو عّباد الصليب لكتاب اهلل عز وجل, بدليل 
 .أنو ىّم بحرقو قبل أف يقرأه

 
على ذلك في الكنائس مع تربيتهم  وإف تراجع ىو, فقد فعلها غيره فأحرقوا كتاب اهلل, فلقد تّمت

وتدبّروه لربما ما ترّددوا في تصديقو, فمنذ أف أعلن ذلك القسِّيس السافل أنو سيحرؽ   هقرأو أنو لو 
بأقل غيرًة  ليسواكتاب اهلل لم يهدأ المسلموف في كل بقاع األرض, وإّف المسلمين في الصوماؿ 

ترؽ قلبو لحرؽ كتاب اهلل فليعلم أنو ال قلب على كتاب اهلل من غيرىم من المسلمين, فمن لم يح
 .لو
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 اهلل أكبر, اهلل أكبر, اهلل أكبر

 
 الخطيب: ىل نحن مستعدوف للدفاع عن كتاب اهلل؟

 الحضور: نعم.
 الخطيب: اللهم فاشهد, اللهم فاشهد.

 الخطيب: ىل نحن مستعدوف لقتاؿ البرونديين واألوغنديين؟
 الحضور: نعم.

 نسأؿ اهلل أف يجعلنا جميًعا من جنده. الخطيب:
 

 حفظو اهلل: –الشيخ علي محمود راجي 
مي في المراحيض, تعلموف جيًدا أّف المصحف قد ُمزِّؽ في سجن أبو غريب وغوانتنامو وغيرىا ورُ "

ي كانت تُمارس على أىل الِعلم في الصوماؿ, وال تزاؿ تلمضايقات والمالحقات الاوتعلموف أيًضا 
جد الهداية في مقديشو على يد القوات األثيوبية خالدًة في الذاكرة حيث قُِتل فيها بعض مجزرة مس

( عالدعاة وطلبة الِعلم, وفي أيامنا ىذه ت يات قصٍف واسعٍة طالت لمواصل القوات الصليبية )أميسـو
وقاموا بتفجير أحد المساجد في سوؽ بكارة, كما دىست دبابات القوات  ,المساجد والكتاتيب

 .4لمصلين في مسجد كيلو متر الصليبية ا
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 :المعلِّق
 ,فجاىدوا بسيوفهم ؛دين إال أنهم لم ينسوا كتاب اهللبمقارعة المعت انشغالهمإّف المجاىدين مع 

 .(َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِىْدُىم ِبِو ِجَهاداً َكِبيراً )وجاىدوا برعايتهم وحفظهم لكتاب اهلل, قاؿ تعالى: 
 

 
 

 حفظو اهلل: –يخ أبو منصور روبو الش
فمن نِعم اهلل علينا إقباؿ الناس على كتاب اهلل عز وجل تالوًة وعماًل, ونشهد اليـو مشاركًة واسعًة "

نسأؿ اهلل أف يبارؾ لنا  ,من متسابقي الواليات اإلسالمية في ىذه المسابقة التي نّظمها المجاىدوف
اضح أّف ىذا الغزو الصليبي على بالدنا سببو تربية أطفالنا لنا من أىل كتابو, ومن الو عفيها وأف يج

 .تعاليم القرآف الكريمب
 

 :المعلِّق
لم يكن غريًبا على المجاىدين أف يعلنوا عن مسابقة للقرآف الكريم بينما حملة نهاية  ,ألجل ذلك

 .المعتدين في أشدىا
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لحفظة كتاب اهلل, رّشحت كل أعلن مكتب الدعوة التابع لحركة الشباب المجاىدين عن مسابقة 
مديريٍة بعًضا من طالبها, ثم رّشحت كل والية ثالثة طالٍب منها, ومن ثم شهدت العاصمة مقديشو 

 .الجولة النهائية لكل المستويات
 

 
 

 لمستوى األوؿ:ا /فائز األوؿتالوة لل
ْا بَػَقَرًة قَالُوْا َأتَػتَِّخُذنَا ُىُزواً قَاَؿ َأُعوُذ بِالّلِو َأْف َأُكوَف ِمَن َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو ِإفَّ الّلَو يَْأُمرُُكْم َأْف َتْذَبُحو )

 ِبْكٌر َعَواٌف بَػْيَن اْلَجاِىِليَن * قَاُلوْا ادُْع لََنا رَبََّك يُػبَػيِّن لَّنا َما ِىَي قَاَؿ ِإنَُّو يَػُقوُؿ ِإنػََّها بَػَقَرٌة الَّ فَاِرٌض َوالَ 
ِقػٌع ا تُػْؤَمروَف * َقالُوْا ادُْع لََنا رَبََّك يُػبَػيِّن لََّنا َما َلْونُػَها قَاَؿ ِإنَُّو يَػُقوُؿ ِإنّػَها بَػَقَرٌة َصْفَراء فَاَذِلَك فَافْػَعُلوْا مَ 

 .(لَّْونُػَها َتُسرُّ النَّاِظرِينَ 
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  من ضمن المجموعة المتسابقة في القرآف الكريم كاماًل, وأنا من مدينة (محمد آدـ عجاؿ)اسمي 
 سنة. 21كسمايو التابعة لوالية جوبا اإلسالمية وعمري 

 

 
 

 :المعلِّق
 :كانت الجوائز التي حاز عليها المتسابقوف على النحو التالي

 .سابقوف على القرآف الكريم كاماًل المستوى األوؿ: ينافس فيو المت
 .دوالر 1222الفائز األوؿ حاز على مبلٍغ وقدره 
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 .دوالر 2022وقدره  الفائز الثاني حاز على مبلغٍ 
 .دوالر 2222الفائز الثالث حاز على مبلٍغ وقدره 

 .دوالر 122وحاز كل من تبّقى من المتسابقين في المستوى األوؿ على مبلٍغ وقدره 
 

 .ايو المتسابقوف على خمسة عشر جزءً المستوى الثاني: يتنافس ف
 .دوالر 022الفائز األوؿ حاز على مبلٍغ وقدره 

 .دوالر 022ي حاز على مبلٍغ وقدره الفائز الثان
 .دوالر 022الفائز الثالث حاز على مبلٍغ وقدره 

 .دوالر 202وحاز كل من تبّقى من المتسابقين في المستوى الثاني على مبلٍغ وقدره 
 

 .المتسابقوف على خمسة أجزاء فقط فيو المستوى الثالث: يتنافس
 .دوالر 422الفائز األوؿ حاز على مبلٍغ وقدره 
 .دوالر 022الفائز الثاني حاز على مبلٍغ وقدره 
 .دوالر 122الفائز الثالث حاز على مبلٍغ وقدره 

 .دوالر 222وحصل كل من تبّقى من المتسابقين في الِقسم الثالث على مبلٍغ وقدره 
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بًة ىذا ىو حاؿ المجاىدين, مرًة في صفوؼ الِقتاؿ ومرًة بين حملة كتاب اهلل, والحاؿ يحكي استجا
 .(َوَجاِىْدُىم ِبِو ِجَهاداً َكِبيراً )ألمر اهلل 

 
 

 

 صفحة نخبة اإلعالـ في:
 

 منبر التوحيد والجهاد
http://tawhed.ws/c?i=371 

 
 الدليل المركزي

 مؤسسة البراؽ اإلعالمية
http://up2001.co.cc/central-guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


